obesitas hulpmiddelen
specifieke hulpmiddelen voor het verantwoord
v e r p l e g e n , v e r z o r g e n e n v e r p l a at s e n v a n o b e s e c l i ë n t e n

TOBA
xl
max

250
KG

Doovecaregroep

volledig assortiment
VERPLEGEN , VERZORGEN EN VERPLAATSEN

Doove Care Groep is de specialist op het gebied van professionele
hulpmiddelen voor het mobiliseren en verzorgen van obese cliënten.
Alle hulpmiddelen zijn met zorg geselecteerd en volledig ontwikkeld
voor zware cliënten die een vorm van (thuis)zorg nodig hebben.
De hulpmiddelen voldoen allen aan de hoogste kwaliteitseisen, zodat
de cliënt veilig verzorgd kan worden zonder dat dit ten koste gaat van
de lichamelijke gezondheid van het verplegend personeel.

300
KG

o n z e p r o fe ssio n ele h ulpmi d d elen op maat

Ziekenhuisbed
Dreamer (300 kg)

Wisseldrukmatras
Royal Air (270 kg)

Statisch matras
Academy (200 kg)

Glijdeken
Easy Switch (200 kg)

Zitkussen
Academy (500 kg)

Rolstoel
Quickie M6 (295 kg)

Zorgstoel
Sorrento XL (295 kg)

Tillift
Carlo XL (230 kg)

Douchebrancard
Colonna XL (300 kg)

Hoog/Laag Douchestoel
Toba XL (250 kg)

Plateau weegschaal
Balance (400 kg)

Rollator
Freedom (200 kg)

getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van te leveren producten

zorgcirkel
VERPLEGEN , VERZORGEN EN VERPLAATSEN

LIGGEN

PATIËNT
MONITORING

SANITAIR

ZITTEN

MOBILITEIT

TILLEN

INVENTARISEREN VAN BENODIGDE HULPMIDDELEN

Om te beoordelen of u goede zorg kunt bieden aan obese cliënten kunnen onze
adviseurs samen met u de situatie in uw organisatie doorlichten;
Wat is de maximale capaciteit van de aanwezige hulpmiddelen?
Hoeveel opslagruimte is er?
Hoeveel hulpmiddelen moeten er op voorraad zijn?
Hoe vaak en hoe lang worden obese cliënten opgenomen?
Om vervolgens het juiste pakket hulpmiddelen te kunnen bepalen, maken
wij gebruik van onze unieke digitale bestelhulp.
Hiermee nemen we stap voor stap met u door welke hulpmiddelen uit
de Zorgcirkel nodig zijn voor de cliënt.
Vooraf een duidelijke prijsopgave.

H e t gro te vo o rde el van h uur, kopen of leas e

Alle professionele hulpmiddelen zijn te huur, te koop en te leasen; zowel
per product als in één pakket.
Het grote voordeel van huur is dat er geen grote investeringen gedaan
hoeven te worden voor kortdurend gebruik.
Zodra de hulpmiddelen niet meer nodig zijn, worden ze na één
telefoontje weer opgehaald.
Als er regelmatig patiënten met
fors overgewicht worden
opgenomen is een investering
op basis van koop of lease
zeker het overwegen waard.
De meeste hulpmiddelen
zijn in meerdere breedtematen leverbaar.

max

230
KG

obesitas hulpmiddelen

Bedenk eens wat de Doove Care Groep voor uw organisatie
kan betekenen.
Meer dan 15 jaar gespecialiseerd in obesitas hulpmiddelen
Een totaalpakket van hulpmiddelen
Hoge kwaliteit dienstverlening volgens de laatste normen
Landelijke dekking met 24-uurs service
Advies op maat
Training en scholing
Onderhoudscontracten

Training en scholing

Bij gebrek aan adequate hulpmiddelen en bekendheid over de
complexiteit van de zorgvraag van obese cliënten blijkt het vaak nog
moeilijk om kwaliteit van zorg te kunnen bieden.
Via onze scholingsafdeling Doove Academie verzorgen wij daarom
voorlichtingsbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij de zorg
van deze specifieke doelgroep.
Tijdens de bijeenkomst leert u de verpleegproblematiek en complexiteit van obesitas beter
herkennen en erkennen, krijgt u inzicht in de feiten en cijfers en leert u werken met de
hulpmiddelen voor obese patiënten. Hierbij worden handelingen zoals tillen en het maken
van transfers daadwerkelijk getraind.

Bel voor een afspraak met onze productspecialist 0182 624 999
of stuur een mail naar sales@doove.nl
Doove Care Groep

Wilhelminakade 10

2741 JV Waddinxveen

0182 624 900

www.doove.nl

